Aktsiaseltsi juures “Padvaiskas ir ko” on asunud ellu viima projekti “LT Tööstuse
digitaliseerimine”
18. märts 2021
Vilniuse rajooni vald

Aastal 2021 alustas UAB "Padvaiskas ir ko" projekti "Tootmise digitaliseerimine" elluviimist. Selle
projekti eesmärk on ettevõtte tootmisprotsesside osaline digitaliseerimine, luues seeläbi tingimused
tootlikkuse kasvuks. Projekti eesmärgi saavutamiseks on vajalik soetada ja paigaldada digitaalse
tehnoloogiaga seadmete komplekt.
Projekt viiakse ellu vastavalt 2014–2020 aasta Leedu Euroopa Liidu fondide investeeringute
rakenduskava kolmanda prioriteedikategooria „Väike-

ja keskmise suurusega ettevõtete

konkurentsivõime edendamine“ meetmete raames „LT Tööstuse digitaliseerimine“ (03.3.1-LVPAK-854).
Projekti elluviimiseks on Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldatud 1 056 930 eurot. See summa
katab 35% projekti kuludest andes tugeva panuse ettevõttelle projekti eesmärkide saavutamiseks.
Projekt on kavas ellu viia 16. märtsiks 2023

Aktsiaseltsi juures „Padvaiskas ir ko“
alustas Taastuvad energiaallikad tööstusele LT+ projekti elluviimist
Vilniuse rajooni vald
Aktsiaseltsi juures Padvaiskas ir ko alustas 2020. aastal projekti Taastuvate energiaallikate
rakendamine. Aktsiaseltsi juures Padvaiskas ir ko´s elluviimist. Selle projekti eesmärk on
vähendada energiatarbimise intensiivsust ettevõttes, suurendades taastuvate energiaallikate tootmist
ja tarbimist. Selle projekti eesmärgi saavutamiseks ostetakse ja paigaldatakse projekti käigus
seadmed taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuks (fotogalvaaniline päikeseelektrijaam), et
vähendada energiatarbimise intensiivsust ettevõttes.
Projekt viiakse ellu vastavalt Leedu 2014 – 2020 aasta Euroopa Liidu fondide investeeringute
rakenduskava 4. prioriteedi Energiatõhususe ning taastuvatest energiaallikatest energia tootmise ja
kasutamise edendamine meetmele Taastuvad energiaallikad tööstusele LT+ (04.2.1-LVPA-K-836).
Projekti elluviimiseks eraldati Euroopa Regionaalarengu Fondist 91257,06 eurot. See summa katab
50% projekti kuludest ja panustab seeläbi tugevalt ettevõtte võimekusse saavutada projekti
eesmärke.
Projekt on kavas ellu viia 15. märtsiks 2022. a.

Aktsiaseltsi juures „Padvaiskas ir ko“ projekti Uued võimalused LT´s elluviimist.
2019. g. 06. novembrī.
Vilniuse rajooni vald
Vilniuse rajoonis tegutsev UAB Padvaiskas ir ko, kelle põhitegevuseks on kõrgekvaliteediliste,
sertifitseeritud madratsite ja voodite tootmine, alustas 2019. aastal projekti UAB Padvaiskas ir
Ko eksporditurgude laiendamine elluviimist. Selle projekti eesmärgiks on laiendada ettevõte
olemasolevat eksporditurgu ja leida uusi ning tagada neil turgudel ettevõtte müükide kasvu.
Projekti käigus esitleb ettevõte enda toodangut neljal välisriigis toimuval rahvusvahelisel näitusel.
Projekt viiakse ellu vastavalt Leedu 2014 – 2020 aasta Euroopa Liidu fondide investeeringute
rakenduskava 3. prioriteedi Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime
edendamine meetmele Uued võimalused LT´s (03.2.1-LVPA-K-801).
Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldati projekti elluviimiseks 20 996 eurot. See summa katab
50% projekti kuludest ja panustab seeläbi tugevalt ettevõtte võimekusse saavutada projekti
eesmärke.
Projekt on kavas ellu viia 30. septembriks 2020. a.

Lisateabe saamiseks pöörduge palun
Moniką Grušnienę poole (Monika Grušnienė)
Tel.: +370 699 46576
e-post: monika@padvaiskas.lt

Aktsiaseltsi juures “Padvaiskas ir ko” projekti Ökoinnovatsioonid LT+ elluviimist.
10. mail 2018.
Vilniuse rajooni vald
Vilniuse rajoonis tegutsev UAB Padvaiskas ir ko, kelle põhitegevuseks on kõrgekvaliteediliste,
sertifitseeritud madratsite ja voodite tootmine, alustas 2017. aastal projekti Tehnoloogiliste
ökoinnovatsioonide juurutamine UAB Padvaiskas ir ko´s elluviimist. Selle projekti eesmärgiks on
rakendada tehnoloogilisi ökoinnovatsioone ja alustada märkimisväärselt täiustatud toodete tootmist.
Projekt viiakse ellu vastavalt Leedu 2014 – 2020 aasta Euroopa Liidu fondide investeeringute
rakenduskava 3. prioriteedi Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime
edendamine meetmele Ökoinnovatsioonid LT+ (03.3.2-LVPA-K-837).
Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldati projekti elluviimiseks 900 000 eurot. See summa katab
34,65% projekti kuludest ja panustab seeläbi tugevalt ettevõtte võimekusse saavutada projekti
eesmärke.
Projekt on kavas ellu viia 13. novembriks 2018. a.

Lisateabe saamiseks pöörduge palun
Aktsiaseltsi juures „Padvaiskas ir ko”
Tehnoloogiliste protsesside juhi
Nerijų Syką poole
Tel: +370 (622) 65909
e-post: nerijus@padvaiskas.lt

